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Dedico este livro a todos que já buscaram se aproximar da pichação de forma não violenta, que ao
menos tentam enxergar beleza onde ela parece não
deram a ler o alfabeto do pixo junto comigo. Dedico
às pessoas que não pretendem moralizar o pixo com
ideais fascistas, mas sim elevar o nível do debate
sobre a pichação e a nossa sociedade.
E, lógico, dedico também, a todos que fazem arte.
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PREFÁCIO
manifestar seu comportamento mental e transcendental
através da matéria e de suas varias formas de ferramenta
-

esta arte tem acima do contexto artístico um cunho social
rua e a arte é um órgão vivo e não pode ser manipulado
pela minoria. Para a poetisa Rocheli Almeida o pixo é
rece morrer sufocada entre as paredes cinzentas da desi-

-

o leitor e provoca-o a conhecer esta atmosfera alternativa.
- 11 -
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isso esta arte marginalizada se torna um grito provocativo
mesma recebe pela classe dominante, ou seja, por mais
democracia se torna uma grande utopia. Todo conteúdo
pelos poderes públicos, pois se torna incoerente rotular a
liberdade de expressão como crime ambiental, e ao mesmo tempo perceber as grandes madeireiras acabando com
em uma sociedade violenta. A todo momento somos violentados pelo poder público. Somos estuprados pelos três
bancos e industrias, sobrando as migalhas para a maioria,
mídias produzem seres robotizados pela situação.
Recomendo esta obra a todos indignados com o sistema falido do capitalismo, recomendo aos não conformados, aos
revolucionários do novo tempo. Recomendo aos verdadei-

direito”. Que esta obra alcance os heróis da revolta, os verpois escalar uma montanha é lindo, mas escalar um prédio
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crianças a arte da rua, do favelado, do revoltado, para
poder pixar na máscara do Tio Patinhas “Que o seu capitalismo é um ato de vandalismo com a nação humana”. Boa
- Guido Campos,

- 13 -
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APRESENTAÇÃO
A pichação é uma forma de escrita presente em grande
parte dos muros e prédios dos centros urbanos brasileiros,
autoridades públicas, por se apresentar como uma expressão de estética marginal, ilegível para a maioria.
Para alguns, a pixação constitui uma forma de expressão;
a ser considerada, concomitantemente, arte e crime por
tando diferentes pontos de vista lançados sobre a pichação
e com a Teoria Estética de Adorno.
- 15 -
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PRIMEIROS TRAÇOS
encontramos o caso da pichação, ora criticada e rotulada
como vandalismo, poluição e crime ambiental, ora defendida como atividade política ou manifestação artística.
A pichação, assim como a necessidade de expressão por
imagens, faz parte da história da humanidade. Em maio de
mesmo acontecia durante a ditadura militar. É, no entanto, a
to peculiares nas periferias dos grandes centros brasileiros. A
o desenvolvimento urbano, o crescimento desordenado das
grandes cidades e a formação de metrópoles como Rio de
Janeiro e São Paulo. E, em cada um desses locais, assume
características estéticas próprias. Porém, as similaridades são
predominantes, desde o projeto criativo à técnica.
- 17 -
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de movimento artístico, dotado de um estilo único e um
encontradas pelo mundo. O Movimento Pixo foi ganhando
força e adeptos ao longo dos anos e hoje é facilmente encontrada espalhada pelas cidades do interior paulista.
se difere em diversos momentos, sendo caracterizada por
traços de uma cor apenas, em assinaturas de pichadores
com letras e códigos ilegíveis aos leigos e à maior parte da
sociedade. Outra característica da pichação é o fato de ser
um ano, além de multa; caso o ato seja praticado em moou histórico, a pena de detenção é maior e pode variar de
seis meses a um ano, além da multa.
turará conforme os capítulos descritos a seguir.

-

O primeiro capítulo, O Mundo das Artes, concentra-se em introduzir o leitor no mundo das artes e no universo do “pixo”, apreO segundo capítulo, A ética privatizada na sociedade
contemporânea
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O terceiro capítulo, Ganhando a senha do Movimento Pixo,
-

tica de Theodor W. Adorno.

A intencionalidade do risco, apresenconvivem com o universo da pichação. Além disso, fará
longo de sua vida artística.
breve conclusão da minha
entrevista intrigante e esclarecedora feita com o pixador e

- 19 -
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O MUNDO DAS ARTES

xões sobre o tema. Assim sendo, é importante já ressaltar

outras épocas, como Renascimento e Iluminismo.
Os caminhos para se interpretar a história da arte são
muitos, por isso, para este livro, a título de instrumento de
fessor da Universidade de Sussex na Inglaterra, apresentada em seu livro: Arte, inimiga do povo. Como a pichação
é vista como um problema social pela grande maioria da
- 21 -
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análise sociológica da arte, pode ser mais produtiva para a
arte demandaria um novo estudo.
Segundo Taylor, para os gregos, o conceito de arte estava
muito mais vinculado à dedicação do artista a uma atitexto, a obra-prima representava a perfeição, o mais alto
Grécia Antiga existiam distinções entre as artes liberais e
deixando o protagonismo artístico para as artes liberais e
imitativas praticadas pelos eruditos de sua época.
No mundo antigo havia duas categorias, que a erudição
moderna chama de artes liberais e artes imitativas. As artes
liberais compreendiam as atividades de gramática, retórica,
dialética, aritmética, geometria, astronomia, música, medicina
e arquitetura, enquanto as artes imitativas incluíam poesia,
escultura, sofística e o uso de espelhos e truques de mágicas.
(TAYLOR, 2005, p. 56)

criada. Enxergando a arte por esse prisma, podemos enelevados na execução de sua arte, seja ela cozinhar, fazer
é possível notar uma proximidade muito grande entre os
conceitos de beleza e utilidade nas obras de arte.
- 22 -
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É difícil imaginar como, ao longo dos séculos, o homem
no mundo antigo, a outro tão diverso e fragmentado, capaz
de incluir a pichação em seu universo artístico, como acontender essa transformação dos conceitos de beleza e de arte
ao longo dos anos é preciso acompanhar também as mucaso, se faz necessária uma análise social para compreender
melhor a evolução da interpretação do conceito de arte

protagonista na história, em decorrência do aumento de
a “empurrar” cada vez mais para o abismo a aristocracia
rural e os antigos métodos de organização social.
Com o desenvolvimento de um novo mercado e o aparecimento das ciências modernas, a burguesia, reforçada por
essas transformações sociais, começou a derrubar os hábitos
mais antigos e conceituais. Tais acontecimentos despertaram
conceitos de um espírito aristocrata elevado e esclarecido. A
criação de padrões absolutos de decoro e uma “essência nobre” contou com o fundamental apoio das artes e, por algum
tempo, ajudou manter a distinção entre a aristocracia obsodesse conceito de arte, o belo é representado pela nobreza,
e no contexto da época, tal espírito nobre jamais poderia ser
comprado, ou seja, alcançado pela burguesia.
- 23 -
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Porém, essa forma de se pensar a arte não resistiu às
transformações sociais e às revoluções culturais da época. É possível observar fortes transformações nos estudos
antes era representado por elementos considerados nobres, passou a dar lugar a um belo particular, totalmente

A insistência em considerar a arte basicamente uma questão
de gosto, em vez de uma representação apurada de uma certa
ordem social, é o movimento necessário para permitir, dentro
burguesia, como classe dominante, poder assimilá-la... Desse
desenvolvimento da burguesia. (TAYLOR, 2005, p. 63)

depende de todo um contexto social e da interpretação do
espectador, e “
desenvolvimento da burguesia
Op
sa forma, a arte, nesse contexto histórico, ganha uma utilipanhando os passos da aristocracia, a burguesia mantém a
arte como um divisor de águas entre as classes sociais.
- 24 -
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A interpretação da arte não surgiu das percepções claras das
mentes não preconceituosas, moralmente solidárias, e sim das
dos quais essas necessidades se mesclam. (TAYLOR, 2005, p. 206)

Esse conceito de arte permaneceu forte até a segunda me-

o que confere à arte a sua
unidade é o fato de os objetos que nela ocupam lugar central
terem sido produzidos sob o conceito de arte.”
do acaso criativo, fazendo parte de um contexto social e

-

Arthur Danto e

- 25 -
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Tudo isso, agora superado, cede lugar à situação em que nos

Do mesmo modo, não há mais escolas ou vanguardas, mas uma
pulverização das normas preceptivas e proliferação de conceitos e

previamente o espectador das artes. Por exemplo, na época da arte barroca, os espectadores de determinada classe
representações perfeitas das formas humanas e fortes contrastes entre claro e escuro. Já havia uma atmosfera prévia
tador mergulhe no universo do artista, buscando conhecer,

encontra um espaço para dialogar com artistas e pensado-

público ou alheio. Ela pode usar como suporte tanto muros
principais características da pichação sejam o fato de privilegiar a escrita, o curto tempo de execução e o raro uso de
cores. A partir dessas características, encontramos um uni- 26 -
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de pichar em lugares altos, a ilegalidade da ação, os supornas pichações feitas em outros lugares do mundo; porém,
a atenção de curadores e artistas. E essa curiosidade se
deu, basicamente, por um padrão estético desenvolvido
pelos pichadores de São Paulo, chamado Tag Reto.
Elemento central à identidade estética do movimento de
Pixação de São Paulo, o Tag Reto é, em parte, uma herança
visual dos cartazes, lambe-lambes e pichações das bandas
nas runas nórdicas para desenvolver sua tipologia. Com
suportes para a propaganda de suas músicas, evoluindo
e adeptos na cidade de São Paulo. Derivando do visual das
runas deixado pelas bandas, os pichadores paulistas desenvolveram um alfabeto e uma linguagem própria, muitas
vezes hermética aos demais moradores da cidade. Com o
passar do tempo, o estilo de pichação feito em São Paulo
não só ganhou os muros, mas também nome e grande re-

O tag reto foi difundido pelos pixadores de São Paulo e é mais do
para padronizar o logotipo dos pixadores e surgiu como elemento
diferenciador de grupos que buscavam desenhos próprios para as letras.

- 27 -
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Esse estilo é caracterizado por letras retas, alongadas e pontiagudas,
pintadas com tinta spray ou rolo de tinta; letras que procuram
ocupar o maior espaço possível no suporte. A ocorrência desse estilo
de letras é típica e única no mundo. (LASSALA, 2012, p. 63)

Antes do Movimento Pixo, em outros países não havia
conhecemos por pichação. E ambas as artes são consideradas crimes, não havendo diferenciação entre elas do ponto
de vista das autoridades. Apenas em meados de 2012 e
chador em congressos acadêmicos e eventos de arte, mesA pichação paulistana, sob o nome de Movimento Pixo, já
tionamentos não somente nos espectadores, como também
-

-

Como os próprios pichadores apontaram, a pixação não
estava presente na Bienal, mas sim sua representação,
o ato de pichar, uma arte.
fecha o texto de apresentação do Movimento Pixo no canem tudo que
é arte o campo institucional é capaz de abrigar ou entender
plenamente
- 28 -
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Era madrugada, eles já estavam voltando pra casa. Dois rapazes
menos. Cansados, voltando de mais um rolê, de repente foram
abordados por uma viatura da polícia militar. Como não havia
militar desceu do carro e deu a ordem de encostarem na parede,
ia começar a famosa geral. Após revistados os dois rapazes, nada
as mochilas dos jovens. Também nada ilegal foi encontrado, mas

nas ruas, no meio da madrugada sem uma viva alma além dos

assinar um termo de compromisso, assumindo a obrigação de
conhecem um pouco de lei sabem, portar spray não é crime. Mas
nesse caso, se por ventura a ação penal contra eles prosseguir o
promotor provavelmente chamará como testemunhas os policiais

estavam. Mas no Brasil, a palavra dos policiais militares tem fé
a palavra dos rapazes contra a palavra dos policiais militares.
Mas como eu disse, a lei não funciona muito bem no Brasil e até
hoje os rapazes na foram chamados para comparecer ao Juizado
existiu acabe prescrevendo.

- 29 -
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A ÉTICA PRIVATIZADA
NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
Como é possível observar no cenário apresentado na seção
ditar tendências estéticas, regras e rigores a serem seguidos. Em contrapartida, a liberdade encontrada no fazer
artístico é um contraste se comparada à liberdade ética e
lidade da ética, da política e da liberdade na modernidade
sa, baseada no capitalismo e na propriedade privada. Essa
organização, por valorizar o privado em detrimento do

dade? Uma das respostas mais óbvias é: a violência. A violência expressa por meio da desigualdade. A desigualdade
corpo coletivo, e, portanto, uma esfera pública. É condição
- 31 -
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-

-

dade, ou seja, indivíduos realmente livres, seria preciso
existir primeiro, igualdade social, de condições de vida
humana. Como o ideal de livre mercado capitalista valoriza acima de tudo o acúmulo de propriedade privada e a
burguesa vigente, vivemos em uma sociedade de homens
de suas posses, como se a liberdade fosse transformada em
ma não só limita a liberdade dos menos favorecidos, como
também pode chegar a tornar essa liberdade praticamente
cada pela burguesia. Agora, o sujeito não mais nasce livre

-

lítica se torne apenas um campo da guerra, da força, dos

escondida atrás de interesses particulares de uma classe
como um objeto de utilidade e interesse. A autora, reforça- 32 -
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há violência não pode haver ética. Todo comportamento
convivência ética entre os indivíduos. E, nessa sociedade
dita as regras, entende apenas de moral e não de ética.
dito, apresenta não só mais de uma face, mas também,
considerada vandalismo pela sociedade atual. Ela é uma

apenas o sintoma de pele de uma sociedade violenta é
sim o grande estandarte da violência. Busco nas palavras
(...) como um indivíduo que é uma ilha, que vive
fechado atrás de seus muros, que tem como foco central da
vida a realização no dia a dia de sua individualidade, vai
viver em sociedade.”
estética pública do bom comportamento. Por mais produtisempre será condenado por essa ditadura moral. Voltando
ao caso da pichação, talvez os muros sejam o grande sím- 33 -
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e, não por acaso, também sejam um dos suportes preferidos
dos súditos, objetos de utilidade e interesse, ou simplesmen-

de interesses de diferentes classes da sociedade contempopichação como arte e como crime.
privada, de cada um, que pretende que a ética seja a estética do
público e reclama para si, por cima ou por baixo, um estatuto
distinto. (VALCÁRCEL, 2005, p. 56)

continua girando entre a pichação e sua repressão. A luta
entre desejos particulares em uma sociedade desigual perpeas partes, cada uma do seu lado do muro. Mas paremos um
-

design das camisetas foi criado pelo então artista plástico
mesma forma, hoje é possível ver essa estética da pichação

- 34 -
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entanto, seria mais interessante nos atermos, neste momenCriada como edição limitada de uniformes de uma das
True Colors, contou com um evento de lançamento e ampla
repercussão na mídia. Assim, ao ser estampada nas camisetas da Seleção Brasileira de Futebol, a pichação não somente se tornou aceita pelo senso comum e pela crítica, como
dos por seus muros. O espanto causado por tamanha aceita-

Nunca, é muito inspirada nos muros de São Paulo, ou seja, a
PIXAÇÃO. E o legal, é que a pixação não é aceita por todos, e
muitos só comprarão por que é da NIKE. (TYPOGRAFF, 2010)

mente conhecida por utilizar-se de mão de obra infantil,
algumas vezes em condições análogas à escravidão, em

-

ser considerada uma das grandes responsáveis pelo descarte

- 35 -
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Um ano de pesquisa revelou que a indústria têxtil na China
é a principal responsável pela alta concentração de poluentes
extremamente perigosos nas águas de importantes rios do país.
As substâncias, para além das fronteiras chinesas, vêm viajando
mares afora e já foram encontradas até no organismo de ursos
polares. Na ponta desta cadeia, nomes como Nike, Adidas e
Puma. (GREENPEACE, 2010)

Em outras palavras, a pichação só é legitimada e aceita
importante indústria de artigos esportivos. Ou seja, ela só
é reconhecida como arte e moda, e deixa de ser encara-

provavelmente não será considerado pela moral burguesa
vigente como cúmplice da pichação, mas sim um portador
de status elevado, primeiramente pelo alto preço da peça,
uma edição limitada. O alto custo e a exclusividade são as
suas armas nessa guerra de interesses e desejos.
Os pichadores, por sua vez, não receberam a notícia de uma
coleção exclusiva com a estética do Movimento Pixo com
tanto entusiasmo. É possível encontrar em diversos blogs
-

- 36 -
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(...) faça-o para aquelas pessoas que não perceberão – pelo
menos não imediatamente – que aquilo que você fez é arte.
Evite categorias artísticas reconhecíveis, evite politicagem, não
argumente, não seja sentimental. Seja brutal, vandalize apenas o
que deve ser destruído, faça algo de que as crianças se lembrarão
por toda a vida, mas não seja espontâneo, a menos que a musa
do TP tenha se apossado de você.Vista-se de forma intencional.
Deixe um nome falso. Torne-se uma lenda. O melhor TP é contra
a lei, mas não seja pego. Arte como crime, crime como arte (...)

controlada, a arte e o espírito criativo se confundiriam
cada vez mais com a contravenção e o crime. De acordo
com esse raciocínio, ser criativo é subverter a ordem normativa das coisas, é afrontar a moral estabelecida. É romper com o código de estética pública vigente, fugindo da
não respeita a subjetividade do indivíduo.
Barchi, em sua tese de mestrado sobre pichação, desenvolvida sob a perspectiva da educação ambiental libertária,
crime ambiental pela moral vigente não pelo fato de cau-

como crime ambiental é o fato de ela não respeitar e não
se adaptar ao modelo de limpeza e de estética instituído
pela sociedade. Concluindo seu pensamento, ele mostra a
delo de limpeza da sociedade em relação à pichação.
- 37 -
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Ao contrário de moscas, baratas e camundongos, cuja nocividade
é aparentemente comprovada pela ciência – devido às mais
diversas doenças que esses seres disseminam – as pichações,
tratadas da mesma maneira, até agora não demonstraram
nenhuma possibilidade de causar chagas físicas nos seres
humanos. (BARCHI, 2006, p. 119)

Outra tática cada vez mais difundida no combate à piEmbora sejam artes distintas, com objetivos e propósitos
próximas, sendo ambos movimentos nasceram nas ruas.
Em consideração a esse parentesco, pichadores e gra“atropelasse” a arte do outro. “Atropelar”, no dialeto dos
nia, propondo uma paz para os proprietários de muros e
dade, ele é mais facilmente assimilado como arte, podendo então estampar e valorizar diversas fachadas da cidade.
chação conta com o próprio apoio da Prefeitura da Cidade
foram feitos sobre pichações serem “atropelados” pelos

- 38 -
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do crime ambiental. Como dito anteriormente, a própria
dos pela cidade. Ou seja, com a permissão da autoridade
o próprio proprietário do muro pode conceder tal permis-

1.

-

2.

ainda menos tinta e diferenciando-se apenas por seu estilo
O segundo ponto é o mais complexo e talvez poderia dar
sente. Estariam o poder público e o proprietário de um
simples muro no controle do meio ambiente para serem
ambiental ou não? Essa decisão não estaria muito além
dos poderes de meros cidadãos? Dar tal poder às autoridades e ao indivíduo dono de uma propriedade privada
não seria colocá-los acima do bem e do mal e das necessidades ambientas da nossa sociedade?
- 39 -
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partes estejam longe de encontrarem uma resposta coletia-se a perpetuar-se a impossibilidade da ética na sociedade
claramente ditada por interesses particulares, por isso, não
tem sua legitimidade reconhecida pelo Movimento Pixo,
feta” entre muitos defensores da pichação.
Justiça não pode ser obtida por nenhuma lei. Uma ação que está
de acordo com a natureza espontânea, uma ação justa, não pode
podem ser cometidos contra o ‘si mesmo’ ou o ‘outro’, mas apenas
contra a mordaz cristalização de ideias em estruturas de tronos
e dominações venenosas... A lei espera até que você tropece num
modo de ser, uma alma diferente do padrão de ‘carne apropriada
para consumo’ aprovado pelo Sistema de inspeção Federal, e,
assim que você começa a agir de acordo com a natureza, a lei
o garroteia e o estrangula – portanto, não dê uma de mártir
abençoado e liberal da classe média – aceite o fato de que você é
um criminoso e esteja preparado para agir como tal.

marca registrada da pichação, considerada um ato político
pelos pichadores e admiradores, sirva apenas para alimentar ainda mais a violência e a falta de uma ética pública
pela lógica dos pichadores, tal ato político se faz em busliberdade no contexto social.
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Com efeito, a liberdade absoluta na arte, que é sempre a liberdade
num domínio particular, entra em contradição com o estado
perene de não-liberdade no todo. O lugar da arte tornou-se nele
incerto. A autonomia que ela adquiriu, após se ter desembaraçado
da função cultual e dos seus duplicados, vivia da ideia de
humanidade. Foi abalada à medida que a sociedade se tornava
menos humana. Na arte, as constituintes que dimanaram do
ideal de humanidade estiolaram-se em virtude da lei do próprio
movimento. Sem dúvida, a sua autonomia permanece irrevogável.
Fracassaram todas as tentativas para, através de uma função
social, lhe resumirem aquilo de que ela duvida ou a cujo respeito
exprime uma dúvida. (ADORNO, 1970, p.11)

Esse é o caminho e a linguagem conhecida por esse grupo
-

Ainda assim, de um ponto de vista particular, a pichação
é considerada por muitos de seus adeptos uma atitude
mudar o mundo. Além disso, mesmo considerando tudo
desse ato político na busca pela liberdade no sistema em
torna possível a ética. Embora a pichação possua autonomia e liberdade em seu universo artístico, não podemos
nossas realidades cotidianas. Agora, se considerarmos as
- 41 -
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linhas do pensamento de Michel Foucault, só há ética se
cular de alguns pichadores, a liberdade pode ser considerada o primeiro passo para se romper com a ditadura de
um conformismo travestido de bom comportamento e com
a soberania da moral burguesa sobre a ética.
Somente na relação com indivíduos livres por meio da ação e do
discurso é possível para o sujeito se diferenciar, mostrar seu valor
e poder reconhecer-se na alteridade. Foucault fala de ‘práticas de
liberdade’, nas quais não se trata de se ver livre do poder, mas da
liberdade positiva, pública, isto é, a liberdade para constituir a
própria existência segundo critérios estéticos: a ética do cuidado
de si como prática de liberdade, ou seja, a ‘liberdade como
adota a liberdade’. (PIZA, 2010, p. 92)
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Entediado, resolveu sair para deixar umas tags em umas ruas
pichar e antes mesmo de terminar sua tag sentiu uma pontada

para terminar sua tag sentiu outra pontada, agora na perna.
Agora ele conseguiu achar enroscado em sua calça jeans um
chumbinho, projétil das famosas espingardas de chumbinho.

pichava, bem na altura de sua cabeça. Saiu dali o mais rápido

estaria em um prédio do outro lado da avenida. Mais à frente,
encontrou uma viatura policial, foi até ela e fez a denúncia de
foram fazer uma ronda, passaram lentamente pela avenida com

Os policiais os deixaram em um ponto mais próximo de sua casa
com dois hematomas, um na nádega direita e outro na perna, ele
madrugada e só então ele conseguiu terminar sua tag. Foi então
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GANHANDO A SENHA
DO MOVIMENTO PIXO
No século passado Andy Warhol dizia que no futuro todos teriam
seus 15 minutos de fama. Agora que chegamos ao futuro, tudo
é consumido e descartado em duas edições de alguma revista
semanal. Poucas são as formas de arte descompromissadas com o
sonho da fama e da grana. (BOLETA, 2009)

“Ganhar a senha” é uma expressão muito utilizada pelos
pichadores. Ela se refere ao planejamento do ato de pichar,
planejar uma rota de fuga em casos de emergência. Quando
o pichador tem seu plano, ou projeto artístico em mente,
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A pichação é polêmica e muitas vezes é encarada como
mero vandalismo, condenada pela sociedade e autoridades

com toda a tradição artística sustentada até então, nos
pixação feita pelo Movimento Pixo como uma obra de arte.
E é justamente com base nos conceitos da arte contempoela se transforme em meras divagações ou em um estudo
vago. Como instrumento de análise, para tal delineamento
da pixação como arte, buscaremos apoio na Teoria Estética
sentar possíveis ligações entre a sua teoria e o panorama
-

isso, preciso buscar novas possibilidades. Como citado

-

indivíduo a sua existência mercadológica, dividida entre
arte em produto e mero entretenimento, é preciso retomar
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a alguns conceitos discutidos na sessão anterior, relativos
uma inversão dos valores desejáveis e imagináveis pelo
o consumidor e seu estatuto individual acima do cidadão.

sua tradição imitou a natureza, na contemporaneidade tem
uma nova interpretação, ou função. Agora, a arte não deve
mais imitar a natureza como um objeto inerente à mesma,
deve virar as costas para a sociedade e jamais imitá-la. Deve
Sendo assim, para Adorno, agora, o efeito mimético da arte
deve ser praticado pelo homem, pelo espectador, em direção ao universo diverso da arte. Em vez de a arte imitar a
verso do projeto artístico, descobrindo seus sentidos, suas
normas e suas próprias leis, para assim poder vivenciar
uma experiência estética libertadora e prazerosa. Quando
não há esse movimento, arte e espectador não se comunicam. Assim, a arte pode cair no não entendimento e na
repulsa da sociedade, pautada pela razão instrumental.
- 47 -
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O processo de repulsa deve continuamente renovar-se. Cada obra
de arte é um instante; cada obra conseguida é um equilíbrio,
uma pausa momentânea do processo, tal como ele se manifesta
ao olhar atento. Se as obras de arte são respostas à sua própria
pergunta, com maior razão elas próprias se tornam questões.
(ADORNO, 1970, p.15)

gar não somente a sociedade, mas também a razão instrumental e a indústria cultural. Para ele, aí repousam os dois
po: a Razão Instrumental transforma até mesmo o lazer

tência e até mesmo à barbárie; a Indústria Cultural, responsável por determinar padrões culturais e “artísticos”,
pode ter seus produtos facilmente confundidos como arte
no senso comum. Para Adorno, essa indústria não somenda, como também aliena o homem, deixando nebuloso o

mentais das teorias essencialistas da arte.

-

-

descobre novas possibilidades de normas e vivências é

-

representa uma forte arma e a maior aliada do homem na
martelada pela razão instrumental e a indústria cultura.
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apresentando acima de tudo novas possibilidades de existência e experiências estéticas libertadoras. A expressão
“respeite apenas suas próprias leis”, certamente já nos enuma obra de arte. Buscaremos analisar somente as ca-

apresenta uma visão da pixação totalmente fora do senso
comum, ao realizar essa imersão no universo dos pichadores, e consegue captar novas interpretações e sentidos.
A forma das letras das pixações tem estreita relação com o
movimento do corpo dos pichadores. O fator humano e a
como extensão do corpo do interventor, e suas formas retas
-

nos Estados Unidos, teve como principal artista represen- 49 -
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Para os pichadores, todo um projeto artístico precede o

mo no mundo dos pichadores, contribuindo para o “ibo-

uniformidade no tamanho, desde a primeira até a última letra da palavra. E, embora deva ocupar o maior espaço possível, uma pichação jamais deve ser feita sobre outra, pois
isso caracterizaria um “atropelo” e seria considerada um
grave desrespeito no universo dos pichadores. Todos esses
detalhes são observados antes da produção de cada rabisco,
compondo, ao seu modo, uma norma própria da pixação.
Pixar é fácil, tudo é uma questão de ganhar a senha”, disse um
pixador antes de uma de suas escaladas. A senha é o plano que
o pixador traça antes de uma ação. Ele observa cuidadosamente
o local e tudo o que pode funcionar como escada pra que ele
chegue mais alto pra pixar. Ele analisa os principais obstáculos,
descobre onde pode pisar sem ser visto, pensa na rota de fuga e
analisa tudo pra só depois começar a subida. Gostei dessa frase e
adaptei pra vida. Tudo na vida é mesmo uma questão de “ganhar
a senha”. (BOLETA, 2009)
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Além do spray, a modalidade de pichação com rolo de
espuma é muito utilizada em alto de prédios e muros.
Em alguns muros altos, alguns com mais de cinco metros
de altura, os pichadores se utilizam da técnica chamada
outro, alcançando a parte superior do muro.

alcançaram tal altura. Em prédios, o suporte, concreto ou
pastilha, por exemplo, também é estudado pelos pichadocreto. Com essas diretrizes em mente, todas as noites, em
São Paulo, inúmeros pichadores arriscam suas vidas subindo vários andares pelo lado de fora de um prédio, somente
para buscar mais visibilidade.
É difícil entender o sentido da busca dos pichadores por
entende a sua arte. Mas talvez seja essa justamente a
forma de enfrentamento dos pichadores. Em uma sociedade desigual, em uma cidade como São Paulo, com sérios
problemas sociais, eles tomaram para si o poder de criar
uma linguagem própria, a exemplo de outros movimentos
de pichadores espalhados por todo o mundo, e colocaram
elementos próprios de seu universo, dando vida e características únicas para o Movimento Pixo. Trata-se de uma
- 51 -
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preconceito existente entre as classes.
ra do excluído, demarcado por sua estética marginal,
a estética custa dinheiro, mas a ética pode ser encontrada até mesmo nos locais mais pobres e desvalorizados
perante a sociedade capitalista.
Desvalorizar o poder do dinheiro na fabricação do objeto estético
não é possível. E o que vale para a grande arte vale para o gosto
em geral. Certo é que existem estéticas marginais nas sociedades
macrourbanas e que, em certas ocasiões, extrapolam, por
esnobismo, os estilemas do conjunto social. Do mesmo modo, é
certo que a ética é cara: deve-se ter saído dos limites mínimos da
sobrevivência para possuí-la. No entanto, por meio das formas
normativas comuns, a ética tende a uma repartição equitativa da
possibilidade de bem para cada sujeito. A estética não faz o mesmo.

Além de afrontar as relações éticas e estéticas da sociedablema para a comunicação de massa mercadológica. Seja
em muro ou no alto de prédios, com rolo de espuma ou
spray, o Tag Reto é uma constante em São Paulo.
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Por estar sempre presente em espaços urbanos, compete
diretamente com a comunicação de massa tanto de sinacoloca a própria razão a serviço dos interesses do capitalisde, transcendendo a poluição visual.

-

cam sobre a pichação a responsabilidade de diversos problemas sociais, como roubos e drogas. Da mesma forma, para a
maioria das pessoas, a pichação enfeia a cidade, mas é preciso
-

Em contrapartida, alguns designers, como o próprio
não somente uma expressão artística, mas também uma
a sua não comunicação com os transeuntes. Em outras
palavras, a pixação faz exatamente o inverso da comuconstitui a comunicação da indústria cultural e da razão
instrumental, é cada vez mais mastigada para o entendinão busca entendimento.
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municação conferida na pichação como uma imperícia ou
simples “relaxo”. A não-comunicação da pixação é proposital,
ela possui uma gramática própria, uma linguagem sua, fechada em si mesma, com sentido apenas para pichadores e
espectadores dispostos a realizarem o movimento mimético
proposto por Adorno. Esse movimento de imersão no univerno depoimento do fotógrafo João Wainer, no livro Ttsss... A
Aprendi, fotografando os pixadores, a ler aquelas letras nas
paredes até então incompreensíveis para mim. Era como se
eu morasse na China e não soubesse ler chinês. Tantos anos
rodando pelas ruas de SP e eu sem perceber a dimensão da
batalha noturna que acontecia debaixo dos meus olhos por muros
melhores e mais altos para pixar.

com outros olhos e achei bonita a feiura da cidade.

Concluindo esta análise do Movimento Pixo, desenvolvida
com base no ponto de vista expresso por Adorno em sua
Teoria Estética, para compreender a pixação como arte, é
preciso aproximar-se dela de forma não violenta, de forma
possível despertar o afeto necessário para uma experiência
estética verdadeira, libertadora e prazerosa, olhando para
o lado feio da cidade e enxergando a sua beleza.
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venda de materiais para arte de rua. Vários amigos se encontraram
stencill e até mesmo pixo. De repente, chegou um rapaz na loja
conhecido de muitos ali. Ele estava com a mão enfaixada, inchada,
com o dobro do tamanho normal. Ele também tinha ódio nos olhos.
O balconista foi atendê-lo e ele pediu alguns sprays. Seus amigos

ouvido falar em histórias de pichadores.

Tirou sua camisa, amarrou na mão para conter o sangramento e
estava. Conseguiu chegar em um hospital onde passou o resto da
Passado o susto, veio a raiva. Agora ele estava ali na loja para comprar
começado e fazer ainda mais tags.

uma vontade de pichar o mundo todo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Cá estamos nos arrastando pelas rachaduras nos muros da
igreja, estado, escola e fábrica, todos os monólitos paranoides.
Cortados da tribo por uma nostalgia furiosa, escavamos em busca
de palavras perdidas, bombas imaginárias.” (BEY, 2003)

-

ser acusadas de apologia ao crime? Ou, caso não incluam a
pixação em seus catálogos, poderiam ser acusadas de estar
favorecendo e desprestigiando diferentes formas de arte?

mas são colocados em uma mesmo recipiente, buscando-se
uma espécie de clínica de reabilitação para pichadores, ora
se impõem fortes repreensões ao crime. O detalhamento
-
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ção também deve ser trabalhada separadamente, evitando
encara a pichação como um simples crime ambiental e um

Como já dito, os próprios pichadores consideram a pichação
um sintoma de pele de uma sociedade doente. Então, talvez
seja preciso deixar de lado os preconceitos e imergir nessa
com outros crimes, as motivações do criminoso etc.
assim como conta a história, perdura desde os tempos do
forma de protesto contra a dominação romana. Assim, a
pichação não representa uma atividade inerente ao ser
humano, mas uma prática largamente divulgada entre
comunidades marginalizadas ao longo da nossa história,

trabalhado separadamente por cada indivíduo.
rizontes e enxergar mais longe no Mundo das Artes Con- 58 -
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estéticas capazes de libertar sua concepção de arte e até

nal, o processo mimético proposto por Adorno nos leva para
uma experiência estética individual e nova. Esse processo
sociedade e buscando compreender as leis propostas pelo
projeto artístico do Movimento Pixo. Somente depois desse
movimento de aproximação, cada pessoa conseguirá enxergar a pixação por um novo prisma, em um universo com
novas regras, leis independentes seguidos à risca pela obra
indivíduo possa correlacionar a pixação com sua vivência
empírica, e então, encontrar suas próprias conclusões acerca desse movimento. Como já foi visto, o fato de a pixação
cerca, mas apenas fechará o entendimento e a existência do
proibidas por um indivíduo em relação a outro, principal-

Teoria Estética de Adorno no tempo e no espaço, colocanao caráter artístico da pixação. Por trabalhar sempre com
artes eruditas, como a música clássica, é possível traçar
ra devamos contextualizá-los historicamente, os conceitos
- 59 -
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-

mente nos faria cair no erro das teorias essencialistas da

primeiras obras de arte são as mais elevadas e as mais puras
é romantismo tardio.”

a condenam. Facilmente podemos encontrar outros grupos
mar a pixação como arte, seja por um senso estético ou
código penal como crime ambiental. Mas o principal obpolêmicas, a pixação apresenta originalidade, autonomia e
te no mundo das artes como também no mercado. Assim
como é inútil profetizar acerca das artes, também pode
ser uma armadilha profetizar a respeito da pixação e seus
parece ser um simples desvio de caráter ou um problema
coloca a pixação lado a lado com as vanguardas artísticas
verso de rabiscos e ganhar a senha do Movimento Pixo.
“Poraki, meu nego, tudo é grego:
DECIFRA OS PIXADORES OU ELES TE DEVORAM!”
(BOLETA, 2009)
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Foto de Juan Jose Rodriguez / Iberian Proteus
www.iberianproteus.com

“O caos é uma ordem por decifrar”.
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ENTREVISTA
PIX-O: GUTO LAK’DOS
A entrevista abaixo foi retirada do Blog Pix-o, do Leandro
Franco Rodrigues, que faz um excelente trabalho de cobertura
e divulgação da arte urbana, mas precisamente a pichação e
link http://pix-o.tumblr.com/. Por uma questão de respeito e
admiração ao trabalho realizado no Pix-o, resolvi reproduzir a
entrevista na íntegra.

um grande respeito. Ele e tantos outros representam e

“antes disso era só mulecagem”.
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Pix-o: O que você assina nas ruas?
-

plesmente, pela adrenalina. Pela superação dos limites e
Pix-o: Quais são os picos que você mais gosta de pegar?
Pix-o: Conte a história de algum rôle ou parceria que
marcaram sua vida.
pra Floripa com os amigos Tox, Oper e Brunão Abs. Quando estávamos descendo a serra, inventamos de fazer um
encostou um carro da Ecovias, o cara desceu bateu umas
fotos, aproveitamos a “brexa” e saímos fora. Chegando na
movimentação estranha dos funcionários. Vários carros
da empresa saindo e chegando, e até um helicótero des- 64 -
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Subiu a cancela, e nós estávamos saindo.. e vem 2 PRF
rou pra ver hahahaha. Depois da revista e de levar o carro
de repente os cara sai fora com a chave e os doc do carro
e pede pra gente esperar, (como se tivesse outra alternaespera.. aí nós já desenrolo com os cara do pedágio, e os
socorro, mas isso já eram umas 22hs. Entramos no carro

ses roles e hoje tenho a honra de sempre tá junto e fazer
-

- 65 -

PIXAÇÃO: A arte em cima do muro

Pix-o: Nas ruas sempre tem uma história de algum
por um ou por outro. Na sua opinião, hoje em dia exis-

Pix-o: Sempre existiu treta nas ruas. Algumas com
grande repercussão. Você possui atualmente ou já teve
alguma treta com outros pixadores ou aliança?
taca. É necessário aprender a lidar com isso. Mas, graças a
Pix-o: O que um bom artista de rua precisa ter, para
ser bem sucedido em seu meio?
gado com mais freqüência na mídia e em outros mecanismo de divulgação, com exemplo de outros pixadores
to um mecanismo de trabalho, o que você acha disso?
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Pix-o: Como todos sabem, fazer arte em muro alheio, AINalgum problema com a Justiça? Assinou algum artigo?
hahaha. Tenho vários processos já, mas os de pixação são
os “menores” hahahahaha
Pix-o: Além da pixação quais são suas outras atividades?

Pix-o: Pixação e família nem sempre tem uma relação
muito boa. Tua família sabe que você faz pixação?
da pixação é você dominar ela, não ela te dominar, como
Pix-o: Como em quase tudo na vida, na pixação existem dois lados. O lado bom e o ruim. O que a pixação
te proporcionou e no que ela te prejudicou?

ção, pois os rabiscos somem, as amizades verdadeiras não.
Pix-o: O que você diria para os que estão começando agora?
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Pix-o: Eu queria agradecer, primeiramente, pela humildade. Agradecer pela disposição e pelo tempo cedido
respondendo essa entrevista. Pra terminar deixe um
recado pra quem estiver lendo tua entrevista.

-
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